
Een eigen springkussen! 

 
Als Babuti een feestje organiseert, dan hoort daar een als vanzelf sprekend een springkussen 

bij. Een springkussen die tot voorkort beschikbaar werd gesteld door woningbouwvereniging 

S W Z. Helaas bleek dit voor de speelmiddag van 3 september j.l. niet meer mogelijk. SWZ 

heeft Babuti laten weten dat op dit moment andere wijken aan de beurt zijn, het geen op zich 

logisch is. Des al niet te min zag het Babuti bestuur zich voor een acuut probleem gesteld, er 

is in de kas immers geen geld om zomaar een duur luchtkussen te huren. Een probleem welke 

in de toekomst vaker de kop op zou kunnen steken, en dat wilden wij niet. Nu is het Babuti 

bestuur inmiddels zeer bedreven en creatief in het zoeken van oplossingen voor onmogelijke 

problemen. Voor 3 september kon naar enig onderhandelen een springkussen worden gehuurd 

tegen een zeer zacht prijsje. Maar we wilden een meer definitieve oplossing en er kwam een 

springkussen boven aan het verlanglijstje van Babuti. Om deze wens in vervulling te laten 

gaan ging onze voorzitter Ard Buning op zoek naar een fonds dat eventueel bereid zou zijn 

om een bijdrage te leveren in de aanschafprijs. Hij kwam op zijn zoektocht terecht bij 

Stichting Hervormd Weeshuis, zij bleken bereid het springkussen te betalen voor Babuti. 

Restte het bestuur het zoeken naar een betaalbaar springkussen. Bestuurslid Henk Kok kwam 

via een relatie in contact met een aantal leveranciers en ging in onderhandeling over de prijs 

en slaagde er in om een springkussen voor Babuti tegen een zeer scherpe prijs aan te schaffen. 

We hebben gekozen voor een springkussen van het type Happy Clown. Dit kussen heeft 

vrolijke kleuren en heeft rondom wanden van veiligheidsnetten zodat er ten alle tijde 

voldoende overzicht is op de kinderren die zich in het kussen bevinden. Het kussen is 4 bij 4 

meter en is zeer compact op te ruimen, zodat hier niet al teveel ruimte voor nodig is. 

Hieronder ziet u het springkussen tijdens een testopzet. Wilt u de meer foto’s zien kijk dan op 

onze website: http:/members.home.nl/babuti/ U vindt hier trouwens ook de foto’s van de BBQ 

en heel veel Babuti info. 

 


